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Pliklarigo.    
     El  mia  pasintsemajna  artikolo  pri  la  temo  de  niaj  rilatoj  al  lingvoj,  kelkaj  
geamikoj  iom  miskomprenis  miajn  referencojn  al  gesamideanoj  farantaj  erarojn  en  
sia  Esperanto.   Mi do penos pliklarigi mian vidpunkton.    
     Unue  mi  devas  emfazi,  ke  kiam  mi  mencias  la  konon  ante  iun  lingvon  kiel  perfektan,  mi  
celas  la  konon  de  tiu  parto  de  la  lingvo  kiu  sufiĉas  por  esprimi  la  sentojn  kaj  la  ĉiutagajn  
okupiĝojn  kaj  la  interesaĵojn  kaj  la  profesian  laboron  de  la  koncerna  persono.   En  unu  nacio  
estas  grandaj  diferencoj  de  la  kvantoj  kaj specoj  de  la  vortoj  de lingvo,  kiujn  la  koncerna  
persono  uzas  kaj  bezonas.   Tiu  diferenco  dependas  de  multaj  cirkonstancoj,   inter  alie  la  
lernejoj  vizititaj  kaj  la  cirklo  de  samfamilianoj  kaj  amikoj,  kaj  la  speco  de  laboro.   Ĉiu  
persono  havas  sian  propran  limon  de  la  necesa  kvanto  de  vortoj.   Teorie  ĉiuj  nacianoj  devas  
koni  la  tutan  gramatikon,  kiel  ekzemple  diri  “My  wife  and  I”  aŭ  “My  wife  and me”.   Tiu  
limiteco  de  la  perfekteco  en  sia  etna  lingvo  aplikiĝas  ankaŭ  al  la  lernata  fremda  lingvo,  
inkluzive  de  Esperanto,  sed  estas  tie  multe  pli  malfacile  difinebla,  kvankam  tiu  perfekteco  
egalas  pli-malpli  al  la  relativa  perfekteco  en  sia  elnaskiĝa  lingvo.   La  relativa  perfekteco  en  
Esperanto  ĉeestas  precipe  ĉe  tiuj  samopinianoj  kiuj  la  lingvon  parolas  flue  sciante  ĉiujn  
Esperantajn  vortojn  bezonatajn  por  la  temo  priparolata,  kaj  ne  farante  gramatikajn  erarojn.   
Estas sufiĉe multaj da ili.   Ĉiuj  aliaj  Esperantistoj  estas  neperfektuloj  ĉar  plu  lernantaj  la  
lingvon,  aŭ  decidintaj  ne  alperfektiĝe  ĉesigi  la  studadon,  do  la  eternaj  komencantoj.   Tiujn  
lastajn  grupojn  de  neperfektuloj,  la  granda  plejmulto  en  Esperantujo,  mi  neniam  kulpigas  
intence  fari  erarojn.   Estas  la  multe  pli  malgranda  grupo  de  perfektuloj,  kiun  mi  akuzas  ludi  
pri  Esperanto,  se  ili  intence  faras  erarojn  kaj  se  ili  diras  ke  ne  gravas  ne  esti  centprocente  
obeanta  la  regulojn  de  Esperanto.   Ili  ne  respektas  nek  juĝas  grava  Esperanton  tiom  kiom  ili  
respektas  kaj  amas  kaj  juĝas  grava  sian  etnan  lingvon.   Ili traktas tiel Esperanton kiel 
nenecesan ludaĵon.   Ili  neniam  dirus,  se  mi  erare  sed  intence  uzas  franclingvaĵon  “J’ai venu”  
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anstataŭ  la  ĝusta  “Je  suis  venu”  aŭ  la  anglolingvaĵon  “I  am  come”  anstataŭ  la  ĝusta  “I  have  
come”,  ke  mi  bonvenas  diri  la  erarojn  ĉar  ne  gravas  malperfekteco  en  la  franca  aŭ  angla  
lingvoj,  dum  tiuj  samaj  personoj,  ne  respektante  Esperanton,  diras,  “Oh,  ne  gravas  erare  diri  
“Francio”  aŭ  ne  ĉeflitere  obei  la  regulon  pri  propraj  substantivoj,  ekzemple  “lundo”  aŭ  
“marto”.   Estas  tiuj  spertaj  Esperantistoj  kiujn  mi  akuzas  trakti  Esperanton,  krom  certograde  
idealisme,  samtempe  kiel  sian  ludaĵon,  ne  same  gravan  por  ili  kiom  natura  lingvo.    
                                                                                                                   Marcel Leereveld.    
 

El Melburno   
Sabaton, la 29an de Oktobro kvin esperantistoj de Melburno 
renkontiĝis en “The alchimist’refuge”, kafejo en la centro de 

Melburno por kune ludi diversajn ludojn en Esperanto. Nia lingvo faris la 
apudajn ludantojn iom scivolemaj.  
Pro la proksimeco de la festo Halloween, la etoso 
estis tre gaja en la kafejo.  Ni ĉiuj devis fari iun 
“trukon” por ricevi aŭ bombonojn aŭ ĉokoladon 
Raportis Franciska Toubale 
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Tiuj, kiuj interesiĝas pri teknologio ekscios pri la “supersekundo” kaj la 
sukceso de suna aviadilo, aŭskultante la elsendon de la 31a de 
Oktobro. Plie Kristalo preparos la vojaĝantojn al Seŭlo en 2017 per 

prezentado de religio naskita en Koreŭjo Ŭmbulismo  
Agrablan aŭskultadon    Franciska Toubale 
 

Mi donacas al la Esperanto-movado  

La ‘ESPERANTO POCKET TEXTBOOK’ 

Vidu la lastajn kvarajn paĝojn de tiu ĉi AE paĝoj 4, 5, 6, kaj 7. 
 
Detalaj Instrukcioj por presado 

1. Presu kvar paĝojn, DUFLANKE (t.e. 2 x A4-paperoj). (Unuflanka 
presado funkcios, sed rezultos en blankaj paĝoj.) Uzu opcion 
‘Aŭtomate adaptu por paĝo’, aŭ ekvivalentan. 

2. Paĝoj 25 kaj 26 devus esti ĉe la sama angulo ĉe la unua papero. 
Paĝoj 27 kaj 28 devus esti ĉe la sama angulo ĉe la dua papero. 

3. Kunmetu la paperojn por ke paĝoj 25, 26, 27 kaj 28 (kun la ruĝaj 
markoj) estu ĉe la sama angulo kaj en ordo. 



 

  

4. Tranĉe malgrandigu la du paperojn tra la linio apud paĝoj 32 kaj 17. 
5. Faldu la kombinitajn paperojn, mallonga rando al mallonga rando, por ke la strikodo 

estas videbla.  
6. Fortkunigu la faldojn kaj per tranĉilo apartigu la faldojn. Ne disigu la 

paperojn. 
7. Tenu la kunmetaĵon por ke la strikodo alfrontu vin. 
8. Faldu la kunmetitajn paperojn, mallonga rando al mallonga rando, por 

ke la strikodo estu ankoraŭ videbla. 
9. Fortkunigu la faldojn kaj per tranĉilo apartigu la faldojn. Ne disigu la paperojn. 
10. Tenu la kunmetaĵon por ke la strikodo alfrontu vin. 
11. Krampu la libreton ĉe la du verdaj krampmarkoj. 
12. Faldu la kunmetitajn paperojn por ke la krampoj estas sur la spino. 
13. (Tranĉe plimalgrandigu la libreton, se vi volas.) 

Propagandila kaj Fontindika Libreto por la parolantoj de la angla. 

 

 Profesiula kopio de la Esperanto-Ŝlosilo     Komputila kopio de la Esperanto-Ŝlosilo 

Ene ambaŭ estas la samaj.  La pli larĝaj blankaj marĝenoj de la komputilaj kopioj faciligas 
la kunmeton de la libreto   .Kvin ruĝaj instrukcioj restas sur la randoj de la komputila 
libreto..   Faru tridekdupaĝan libreton el du A4 pecoj da papero.  Roger Springer 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 


